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1. A kutatás területe, a témaválasztás indoklása 
 

1.1. A kutatás célja 
 

A vállalatcsoportokkal, azok kialakulásával, irányítási kérdéseivel több, mint tíz 
évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, összefüggésben akkori munkahelyemhez 
kapcsolódó feladataimmal. Ezeket, az átalakulás időszakában még szinte előzmény 
nélküli vizsgálataimat a munkahelyváltásból adódó tevékenységem módosulása miatt 
csak hosszabb kihagyás után, az egyetemi munkámhoz kapcsolódóan sikerült 
folytatnom.  

A kutatásom célja az, hogy a hálózatosodás két domináns ágának elemzésével 
feltárjam azokat a hatótényezőket, amelyek a vállalati kapcsolatrendszerek oldaláról 
vizsgálva a stratégiai szövetség, versus vállalatcsoport kérdéskör eldöntésénél 
meghatározó jelentőséggel bírnak. Ezzel összhangban felvetődik a kérdés, hogy a két 
hálózati formáció kizárja-e egymást, avagy létezik valamilyen átmeneti forma a 
szövetségek és vállalatcsoport között, amely egyesíti mindkettő elemeit.  

A vizsgálathoz szorosan kapcsolódik egy tipológiai rendszer meghatározása, típus 
modellek leírása, értékelése. A vállalati hálózatok kialakulásukat, működésüket, belső 
viszonyaikat tekintve változatos képet mutatnak, hiszen hálózatnak tekinthetők a 
franchise-, a beszállítói- és értékesítési rendszerek, a stratégiai szövetségek, és a 
vállalatcsoportok is. Ennek megfelelően a hálózat egyes elemei közötti összetartó 
(kohéziós) erő is változik a csupán kereskedelmi tranzakciós kapcsolatoktól kezdve a 
szerződéses kapcsolatokon keresztül a legszorosabbnak tekinthető tulajdonosi 
kapcsolatokig. 

 Kutatásomban a szakirodalmi feldolgozások és elemzések segítségével, valamint a 
saját felmérésem eredményeinek értékelésével szeretnék választ találni arra, hogy: 
 

1. Adható-e egységes és általános definíció a gazdasági szervezetek alkotta 
hálózatok fogalmára? 

2. Felállítható-e egy rendszerszemléletű tipológia a gazdasági szervezetek alkotta 
hálózatokra, amelyek speciális esetei a stratégiai szövetségek és a 
vállalatcsoportok? 

3. A vállalatelméletek különböző irányzatai mennyire tudják kezelni és magyarázni 
a gazdasági szervezetek alkotta hálózatok létrejöttét és fejlődését? 

4. Milyen tényezők játszanak szerepet a hálózati működés sikerében, és ez milyen 
érzékelhető változásokban nyilvánul meg? 

5. Milyen hasonlóságok és eltérések jellemzik a stratégiai szövetségeket és 
vállalatcsoportokat? 

6. Milyen összefüggés vagy tényezőkapcsolat állapítható meg a hálózatosodás 
folyamata, és a hálózatot alkotó vállalatok nagysága között? 

7. Milyen motivációs és egyéb tényezők hatnak a kohézió szorosságának 
eldöntésében, a rugalmasabbnak tekinthető stratégiai szövetségek és a merevebb 
struktúrát eredményező tulajdonosi kapcsolatrendszer közötti határ átlépésében? 
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8. Megkülönböztethetők-e és szétválaszthatók-e a hálózatosodás folyamatában a 
kimenettől függetlenül jelentkező általános és a kimenetet meghatározó speciális 
hatótényezők? 

A felvetett vizsgálati kérdésekhez kapcsolódóan öt hipotézist fogalmaztam meg, amely 
hipotéziseket kívántam részletesebb vizsgálat alá venni, és a disszertáció kutatási 
eredményeinek felhasználásával bizonyítani, vagy elvetni. 

1.2. A témaválasztás indoklása, aktualitása 
 
A kutatásaim jelentőségét a hálózatosodás terén a világgazdaságban az elmúlt 15 év 

során bekövetkezett események és tendenciák indokolják. A vállalati együttműködések 
palettája új színekkel bővült, megjelentek a franchise rendszerek, beszállítói hálózatok, 
klaszterek, stratégiai szövetségek. Kiépültek a modern információs technológia (IT) 
alapstruktúrái, amelyek átrendezték a vállalatközi kapcsolatok súlypontját is. A 
hálózatosodás, a stratégiai szövetségek és vállalatcsoportok intenzív megjelenése a 
gazdasági életben viszonylag új jelenségnek számít, ennek következtében intenzív 
vizsgálta is csak az elmúlt 15-20 évre tehető. A kérdéskörök és vizsgált területek 
összetettsége, bonyolultsága, és soktényezős volta ezen idő alatt nem tette lehetővé a 
letisztult, kikristályosodott elméleti háttér megteremtését, így ezen kérdések vizsgálata 
is újdonságértékkel bír a témakör, de elsősorban a magyar viszonylatok vonatkozásában 

A nemzetközi üzleti környezet komplexitása, a globalizáció hatásai kikényszerítik a 
vállalatoktól, hogy a hagyományos tulajdonosi kapcsolatrendszerek mellett különböző 
együttműködési formákat is kialakítsanak a szállítóikkal, vásárlóikkal, adott esetben 
versenytársaikkal és szövetségeseikkel. Ezekkel az együttműködési formákkal jönnek 
létre a vállalatok új típusú szerveződései a komplex üzleti kapcsolatokra alapozott 
hálózatok, és ezek a szervezeti kapcsolatok intézményesülve integrált részévé válnak a 
világgazdaságnak, ezzel együtt a globalizációnak is.  

A vállalatcsoportoknak és stratégiai szövetségeknek a súlya meghatározóvá vált, a 
növekedési ütemnek az utóbbi 1-2 évben tapasztalható megtorpanása ellenére is. A 
növekedést ennek megfelelően nemcsak a tranzakciók számának vagy összértékének 
dinamizmusával jellemezhetjük, hanem gazdasági súlyuk növekedésével is. Egyes 
kutatók szerint az önálló vállalatok közötti verseny már ma is átalakult vállalatcsoportok 
közötti versennyé. (Gomes-Casseres, 1994)  

Másik indoka a kutatási témaválasztásnak az, hogy a magyar gazdaság, a magyar 
vállalatok az európai és világgazdasági folyamatokba történő integrálódásuk kapcsán a 
globális és multinacionális vállalatok mellett a működő, és hatékonyan prosperáló 
vállalati hálózatokkal, stratégiai szövetségekkel, vállalatcsoportokkal találják szembe 
magukat és befektetőként, befektetési célpontként, stratégiai szövetségesként, lehetséges 
partnerként kell megállniuk a helyüket ebben a versenykörnyezetben. A Magyarországi 
sajátosságok (vállalatméret, külpiaci nyitottság, integráció, stb.) szinte előre vetítik azt, 
hogy az ország meghatározó vállalatai külpiaci térnyerésük érdekében élni fognak a 
stratégiai szövetségesek keresésének lehetőségeivel, illetve a külföldi vállalatok és 
vállalatcsoportok hazai terjeszkedése következtében felvásárlási célponttá válnak. 

Az elemzés és vizsgálat alapegységét nem a hálózat, hanem a vállalat jelenti, 
összhangban azokkal az empirikus kutatásokkal, amelyek az eddigi nemzetközi kutatási 
irányokat is meghatározták. (Oliver and Ebers, 1998) 
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2. A kutatás módszertana, a kutatási modell 
 

Az elméleti-, és irodalmi összefoglaló egyértelműen mutatja, hogy a 
hálózatosodásnak a disszertáció által vizsgált két útja bár sok hasonlóságot mutat 
hatásaiban, következményeiben, továbblépési lehetőségeiben mégis különbözik 
egymástól. Az egyes formációk bizonyos mértékig átjárhatóak, azonban ez az 
átjárhatóság inkább egy irányba mutat a stratégiai szövetségektől a vállalatcsoportok 
felé. 

.   
Mindkét jelzett esetben fontos lehet azoknak a hatótényezőknek az ismerete, 

amelyek a partnerek várható cselekedeteit, vagy a folyamat két lehetséges kimenetét 
meghatározzák. A tényezők, és súlyuk ismerete segítheti ezen folyamatoknak a kívánt, 
és a vállalat számára előnyös irányba való terelését, vagy a nem kívánt folyamatok 
esetleges megfordítását.  

Oliver és Ebers egy részletes tanulmányban (Oliver és Ebers, 1998) számolnak be az 
elmúlt években megjelent szervezetközi kutatásokról. Megállapították, hogy ezen a 
tudományos területen az empirikus, kvantitatív és keresztszekciós tanulmányok 
dominálnak, összekapcsolódva a horizontális, vertikális, szerződéses és tulajdonosi 
kötelékekkel.  

Az empirikus vizsgálatok a vizsgált témakör szempontjából alapvetően a kvantitatív 
és kvalitatív technikával végezhetők. A kvantitatív technika azokon a területeken 
alkalmazható sikerrel, amelynél a hipotézisek validálásához nagy mennyiségű, lehetőleg 
számszerű adatok, adatsorok összeállítása és összegyűjtése lehetséges, melyek 
statisztikai, kérdőíves felmérések útján gyűjthetők. Alapfeltétel, hogy a kiválasztott 
minta reprezentatív jellegű, és a bizonytalansági tényezők kiküszöbölése érdekében 
matematikailag meghatározott nagyságrendű legyen. A kvalitatív jellegű kutatások 
ezzel szemben különösen elméletek finomításánál, és összetett problémák további 
kutatásánál valamint az általános határvonalak meghúzásánál alkalmazhatók sikerrel. 
(Stake, 1994) 
 

Az eddigi kutatások Magyarországon döntő mértékben a stratégiai szövetségek 
kérdéskörére koncentráltak, a vállalatcsoportok esetében hasonló jellegű kutatásokkal 
alig találkozhatunk. 
 

A magyarországi kutatásokba bevont vállalati mintanagyság általában 
reprezentatív, de az eddigi felmérések mintanagyságát tekintve 300-400 körül mozog. 
(Buzády, 2000) Nem sikerült ezt a mintaszámot meghaladni még az olyan jól szervezett, 
és anyagilag támogatott kutatások esetében sem, mint az 1996 és 1999 évben végzett, az 
egész országra kiterjedő "Versenyben a világgal" program keretében folytatott felmérés.  
Ennek megfelelően a kérdés vizsgálata és validálása csupán a kvantitatív módszerek 
felhasználásával nagy biztonsággal nem végezhető el, szükséges a kvalitatív kutatási 
módszerekkel történő kiegészítés is. A kvalitatív kutatásoknál különösen nagy figyelmet 
kell fordítani az átláthatóság kérdésére. (Czakó, 2000) Ezt az azonos felépítésű 
kérdéscsoportokkal, azonos érintett témakörökkel, rögzített gondolatvezetéssel, 
lehetőség szerint külső kontroll alkalmazásával lehet biztosítani. 
 
A kutatás elvégzéséhez ennek megfelelően egy három forráskörből táplálkozó 
információhalmazt dolgoztam fel. Az első a szakirodalmi kutatásokon alapuló irodalmi 

 5



elemzés. A második egy tematikusan összeállított kérdőív, amelynek felépítése, 
témakörei a disszertációba kerültek részletesen ismertetésre. A vállalatok 
kiválasztásánál felhasználásra került a magyarországi TOP 200 vállalati lista, a 
Világgazdaság c. gazdasági napilap által 2 évre visszamenőleg közölt ilyen tranzakciók 
ismertetését tartalmazó cikkek adatbázisa, valamint a helyi viszonyokat jól ismerő 
B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása.  Az információk alapján egy 98 
elemű minta került kiválasztásra, amely ágazati hovatartozás, területi elhelyezkedés, 
méretnagyság alapján reprezentálta volna a sokaságot. A korábbi felméréseknél 
tapasztalt alacsony válaszadási hajlandóságra való tekintettel a mintába eleve csak olyan 
vállalatok kerültek, akik a rendelkezésre álló két hónapos időtartam alatt személyes, 
vagy telefonon történő megkeresés alapján vállalták a kérdőív kitöltését és 
visszajuttatását. Sajnos ennek ellenére előfordult, hogy a kiküldött kérdőív nem érkezett 
vissza, és többszöri megkeresés ellenére sem sikerült értékelhető formában visszakapni. 
A kérdőívekből végül 52 darab került visszaküldésre (53%), amelyből értékelhetetlen 
nem volt, így ezek a kérdőívek képezték az empirikus vizsgálat alapját. 

 A kérdőív adatsorainak feldolgozása a kvantitatív módszerek segítségével 
történt (statisztikai elemzés, klaszteranalízis). A harmadik csoport a kvalitatív 
módszerek keretei között, a személyes interjúk rendszere, amelynek résztvevői a 
kérdőívet kitöltött vállalatok vezetőiből kerültek kiválasztásra, és amelynek célja a 
kvantitatív vizsgálatok eredményeinek megerősítése. Ilyen személyes interjúra került 
sor a Borsodchem Rt, a MÁV Rt, a TETRAVENT Rt, a Miskolci Műanyagfeldolgozó 
Rt, a Cívis Rt, az EXACTO Kft, a TVK Ingatlan Kft, a Habselyem Rt, az RWE Umvelt 
Rt. esetében. 

 
A kutatás szempontjából lényeges az egyes hatótényezők feltérképezése, 

azonosítása. Az eddigi hasonló jellegű vizsgálatok, valamint a hipotézisek sajátosságai 
alapján elmondható, hogy nagyon sok hatótényező azonosítható, melyeknek a 
választásra gyakorolt súlya nagy szóródást mutat. Ennek megfelelően a csoportképzés 
segítségével az egyes hatótényezőket csoportokba rendezhetjük, és első lépésben 
ezeknek a csoportoknak a vizsgálata végezhető el. A vizsgálat tematikus elvégzéséhez a 
hálózati formáció választás folyamatához kapcsolódóan egy vizsgálati modellt 
állítottam fel, melyet szemléletesen az alábbi ábra mutat: 
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1. ábra.  A hálózati kapcsolatrendszer meghatározásának elméleti modellje 
 
 
 

3. Az értekezés fő megállapításai, a kutatás új és újszerű 
tudományos eredményei 

 
I. tézis (T1) 
 
A gazdasági szervezetek alkotta hálózatokra felállítható egy rendszerszemléletű 
tipológiai osztályozás, amelynek segítségével a hálózatokra vonatkozó általános 
jellemzők mellett egyértelműen beazonosíthatók az egyedi jelleget viselő formációk is. A 
tipológiai rendszer egy, illetve két szinten tovább bontható alapkategóriákat tartalmaz, 
melyeknek csoportosításával és átrendezésével további vizsgálati szempontok 
képezhetők. 
 

A hálózatok általánosítható vonásait a hálózat fogalomi definíciója mutatja. A 
hálózatok azonban sajátos, egyedi vonásokkal is rendelkeznek, amely sajátosságok 
logikailag a típusképzés ismérvei alapján csoportosíthatóak, így ezekből a csoportokból 
hálózattípusok határozhatók meg. A vonatkozó szakirodalom áttekintése után 
megállapítottam, hogy a hálózati típusalkotás bár nagyon sok területet érint és lefed, 
mégsem tekinthető teljesnek a típusképző ismérvek korlátozottságából adódóan. 

Vizsgálataim alapján az alábbi tipológiai rendszert hoztam létre, amelynek bár 
egyes elemeivel Thorelli (1986), Boisier (1994), Pyka (1997), Kocsis (2000), is 
foglalkozott, de nem alakítottak ki rendszerszemléletű és teljes körű osztályozást, 
melynek létrehozására törekedtem. A rendező elveket az alábbi áttekintő ábrán 
szemléltetem: 
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 2. ábra A hálózatok tipológiájának összefoglaló rendszere 
 

Sajátos csoportosítási szempontokat alkothatunk a kéttengelyű vizsgálatok 
eredményeinek felhasználásával, amelyek a változások irányának (tengely irányú 
elmozdulások) követésére is alkalmasak lehetnek. A kéttengelyű vizsgálatok az 
előzőekben ismertetett típusképzési elvek alapján építkeznek, az egyes elemeket 
összekapcsolva, vagy más, önmagában nem értelmezhető fogalmakat hozzárendelve. 

A tipologizálás segítségével azonosíthatók az egyedi jellemvonásokat markánsan 
meghatározó tényezők, amelyek adott esetben két-, vagy akár háromszintű tagolást is 
lehetővé tesznek.  
 
II. tézis (T2) 
 
A vállalatelméletek a hálózatok tekintetében egy-egy jellemző tulajdonságán keresztül 
próbálják annak lényegét megfogalmazni. Az egyes elméletek ezen tulajdonságok 
megragadásának és értelmezésének korlátai miatt általános jelleggel nem tudják a 
hálózatosodás jelenségét magyarázni, és az elméletek keretei közé illeszteni. Bár 
legteljesebb módon az evolúciós vállalatelméletek közelítik meg, a hálózatok kutatása és 
az ebből levonható következtetések olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyek egy új, 
a jelenlegi eredményeket ötvöző vállalatelmélet alapjait is jelenthetik.  
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A hálózatok kialakulásának és elterjedésének magyarázatára a vállalatelméletek 
adják a legteljesebb hátteret, hiszen a hálózatok alkotóelemei maguk a vállalatok, de 
ezek sokszor kiegészülnek szociológiai megközelítésekkel is, amelyek az alkotóelemek 
helyett a kapcsolatok, és viszonyrendszerek kérdésére helyezik a hangsúlyt. A dolgozat 
részletesen foglalkozik a tranzakciós költségek elméletével, az evolúciós – kompetencia 
alapú elméletekkel, az erőforrás alapú elmélettel, a társadalmi struktúra elméletekkel, 
kapcsolathálózatokkal. 

A tranzakciós költségek elmélete a tranzakciók vizsgálatából levont 
következtetések alapján jól tudja definiálni az egyes irányítási formákat a piaci vagy 
hierarchiai elem dominanciája alapján. Az elmélet jó alapokat ad a közös vállalatok 
kialakításának, és a tőkeegyesítő formák megvalósításának magyarázatához. Ez arra a 
közös elvre támaszkodik, hogy a közös tulajdonlás struktúrája hatékonyan tudja 
megakadályozni az opportunista magatartás kialakulását, ugyanis a közös befektetések 
csökkentik annak esélyét, hogy fennállásuk alatt nem gyakorolható megfelelő ellenőrzés 
az erőforrások allokációja felett. (Kogut, 1988; Pisano, 1989; Hennart, 1988) Ezzel 
egyidejűleg több vizsgálat is bizonyította, hogy amennyiben az együttműködés intenzív 
tudástranszferrel is párosul, ez lényeges befolyással van a tranzakciós költségekre, és az 
együttműködések tőkealapú, vagy nem tőkealapú változataira is.  Ugyancsak 
magyarázattal szolgál az alkalmazott irányítási struktúrák közötti változás miértjére, 
ugyanis ez összefügg a tranzakciós költségek mértékének ítéletével. (Pisano, Russo and 
Teece, 1988; Garcia-Canal, 1996) 

Az elméletnek a hálózatokra történő alkalmazhatósági hiányosságai közül 
megemlíthető, hogy az alapegységnek tekintett tranzakciók költségeinek tényleges 
mérése szinte lehetetlen. (Williamson, 1975) Minden egyes vállalati tranzakciót egyedi 
eseményként kezel, döntően a költségekre és hatékonyságra koncentrál. (Doz and 
Prahalad, 1991) Nem képes éles határvonalat húzni a szervezetközi kapcsolatok 
különféle formái között, azaz bizonytalan  a szervezetek határainak megállapításában. 
(Sydow, 1992; Ortmann, 1999; Buzády, 2000) A vállalati hálózatok tekintetében 
lényeges elemeket hagy figyelmen kívül. Ilyenek a hatalmi aspektusok (Perrow, 1986), 
a versenyerőket torzító egyéb hatások, a partnerek között szükségszerűen kialakuló 
bizalom és annak hatása (Granovetter, 1985), valamint a változások időbeli lefolyása. 
Ennek egyik oka az elmélet statikus jellege. 
 

A fenti hiányosságok közül a statikus jelleg kiküszöbölését megoldhatónak 
látják az evolúciós elméletek segítségével, amely a hálózatok kialakulását 
folyamatoknak tekinti, és folyamat szemléletben vizsgálja. Kiemelhető erőssége az 
alapképességekre való koncentrálás,  (Hamel, 1991) a birtokolt és nem birtokolt 
képességek felismerésének fontossága. Ez a hálózatokat mint a vállalati 
alapképességeket a tudásáramlás kapcsán történő változ(tat)ás eszközeként, a 
képességeket pedig a versenyelőnyök forrásainak tekinti. (Prahalad and Hamel, 1994) 

A kompetencia alapú elmélet, bár vizsgálatának egyik középpontjába a tudás, 
tudás transzfer kérdésköröket állítja, nem tárja fel kellőképpen és nem magyarázza a 
tudáshoz kapcsolódó képesség internalizációjának pontos mechanizmusát és rutinjait. 
(Buzády, 2000) 

Az erőforrás alapú elméletek elemzik az erőforrás függőséget, utalva a külső 
erőforrásokra való rászorultságra is. (Pfeffer and Salancik, 1978; Hamel, Doz and 
Prahalad, 1989; Grant, 1991) A hálózatok sok lehetőséget kínálnak a külső 
erőforrásoknak a hálózaton belüli megszerzésére, különös tekintettel a komplementer 
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erőforrásokra. A tranzakciós költségek elméletével összehasonlítva új elemként 
jelennek meg a társadalmi tényezők, a vállalat sajátos jellemzői, és a szükségletek. 
(Eisenhardt and Bird Schoonhoven, 1996 hiv. Buzády, 2000) Az elmélet segítséget 
nyújt a kritikus erőforrások megszerzési módjának meghatározásához, különös 
tekintettel a vállalatfelvásárlás, összeolvadás vagy stratégiai szövetségek kérdésére, 
figyelembe véve az outsourcing meglétét és irányait is. 

Az elmélet hátránya, hogy a gazdasági szervezeteket kizárólag erőforrások és 
képességek halmazaként tekinti, ennek következtében csak részleges képet tud nyújtani 
a hálózatok működéséről. 

A társadalmi struktúrához kapcsolódó elméletek próbálják meg pótolni 
mindazokat a hiányosságokat, amelyeket a tranzakciós költségek elméleténél 
ismertettünk. A gazdasági racionalitás mellett a vállalatok döntéseit befolyásoló 
környezeti beágyazottság, a társadalmi kapcsolatok és pozíciók, a formális és informális 
kapcsolatok, képezik a vizsgálatok fő irányait (Granovetter, 1985) Az együttműködések 
kérdését a vállalatokat és a hálózatokat körülvevő teljes külső rendszer feltételeiből 
próbálja levezetni. A versenyt központba állító elméletek figyelmen kívül hagyják más 
vállalatoknak a működést befolyásoló hatását, vagy azokat a kapcsolati hálókat 
amelyekbe maguk is be vannak ágyazva. 

A fentiekből is látható, hogy a teljesség igénye nélkül ismertetett fő elméletek 
általában a hálózatoknak egy-egy jellemző tulajdonságán vagy tulajdonságain keresztül 
próbálják annak lényegét megfogalmazni. A hiányosságok következtében azonban 
egyik elmélet sem tekinthető teljes, a hálózatosodás jelenségét, ezen belül az egyes 
formációk közötti választást magyarázó elméletnek. Az elméletek között 
szükségszerűen különböző összefüggésrendszer képezhető, hiszen ugyanazon 
jelenségeknek több nézőpontú vizsgálata történik. Buzády hivatkozott munkájában 
(Buzády, 2000) rámutat arra, hogy az egyes elméletek más-más típusú szövetségekkel 
(hálózatokkal) foglalkoznak, amely ismételten alátámasztja az előző fejezetekben már 
rögzített kategorizálás, vagy tipizálás szükségességét. 
 
III. Tézis (T3) 
 
A hálózatba kapcsolódott vállalatok sajátos működési rendszer szerint, az individuális 
vállalatokhoz képest más, vagy adott esetben sajátos értékrendeket követve, módosuló 
irányítási rendszer mellett és speciális vonásokat hordozó  információs rendszert 
kialakítva működnek. 
A hálózati működés átformálja a hálózat tagjaként tevékenykedő vállalat belső 
struktúráját, és sajátos szervezet létrejöttét segíti elő, a hálózatot, vagy csoportot 
irányító domináns vállalatét. 
 

A stratégiai szövetségek létrehozása különösen jelentős szerephez jut az 
erőforrásokkal való takarékoskodásban és a kockázatok megosztásában (Hamel, Doz 
and Prahalad, 1989; Ohmae, 1989), lehetőséget kínálva új képességek kialakításához. 
(Hennart, 1988; Hamel, Doz and Prahalad, 1989) Segítenek a piaci pozíciók 
megerősítésében, új piacok és technológiák gyorsabb elsajátításában. (Kogut, 1991) 

A stratégiai szövetségek vizsgálata kimutatta, hogy más formációktól eltérően itt 
igen jelentős a versenytársak között létrehozott stratégiai szövetségek aránya. A 
versenytársakat valamilyen érdekazonosság alapján egyesítő szövetségek leginkább a 
gépkocsigyártásban, a telekommunikációs iparágban, az informatikai és elektronikai 
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ágazatokban, a repülőgépiparban, olajiparban, vegyiparban és a gyógyszeriparban 
alakultak ki. (Tari, 1998; OECD, 2001) A versenytársak közötti szövetségek esetében a 
partnerek legtöbbször vagy közös termékeket állítanak elő (additív szövetség) vagy a 
közösen előállított részegységeket építik be a saját termékeikbe (versenyt megőrző 
szövetség).  

Az új kommunikációs lehetőségekre alapozottan az utóbbi években egy 
gyökeresen új jelenségnek is tanúi lehetünk, amely szemléletes példáját adja - a 
hálózatosodás mellett - a hagyományos felfogású vállalati határok elmosódásának. Ez a 
jelenség a virtualizálódás, amely a hálózatok körében is megfigyelhető. A virtuális 
szervezetek megjelenése mögött álló legfontosabb tényező az információs forradalom. 
Létrejöttének technikai feltételei a szabványossá váló programrendszerek, a hordozható 
számítógépek, a digitális telefonhálózatok, és nem utolsó sorban mint közvetítő közeg 
az Internet. 

A stratégiai szövetség, mint forma azokon a területeken lehet előnyös, ahol az 
együttműködésre két érdekcsoport határterületén van szükség, a nagyobb arányú 
tulajdonszerzésre sem lehetőség, sem szándék, sem szükség nincs. A partnerek között 
célszerűen megmarad bizonyos versenyszituáció (ez a vállalatcsoportoknál csak 
parciálisan lehet igaz), az együttműködés időtartama tudottan, vagy vélelmezhetően 
korlátos, a tőkeinvesztíció lehetőségei nem adottak, így a résztvevők elsősorban a piac- 
és információbővülésben érdekeltek szemben a vállalati méretek növekedésével. A 
virtuális vállalati forma kifejezetten csak ebben a formában képzelhető el.  

Az információáramlással kapcsolatos publikációmban foglaltak, valamint a 
korábbi fejezetrészekben ismertetettek szerint a stratégiai szövetség létrehozása minden 
olyan esetben kedvezőbb lehet, amikor a vállalati határoknak az információszűrő 
membrán szerepe nem elhanyagolható. (Nyiry 2001.) 

A hálózati működés másik kiemelt területe a vállalatcsoportok témaköre. A 
globalizáció adta lehetőségekre adott válaszok esetében a vállalatcsoportok hasonló 
nagyságrendet képviselnek, mint a stratégiai szövetségek, azonban felépítésük, 
szerveződésük logikája, működési sajátosságaik általában elkülönítik őket egymástól, 
bár az utóbbi években itt is tapasztalhatók bizonyos konvergenciális hatások. 

A vállalatcsoportok esetében az összefogó, irányító, uralkodó vállalat 
helyzetéből adódóan jelentős befolyást gyakorol az irányított társaság 
gazdaságpolitikájára, stratégiájára, piaci magatartására. Bár egyes stratégiai szövetségek 
esetében is megtalálható az irányító vállalat a  vállalatcsoporton belül minden esetben 
kiemelt helyet foglal el az a társaság, amely a tulajdonosi piramis csúcsán helyezkedik 
el és tulajdonosi szempontból összefogja a vállalatcsoportot alkotó társaságokat. A 
gazdasági társaság működésére való befolyás összefügg a társaságban birtokolt 
tulajdonrész nagyságával. 

Ha a vállalatcsoportokat a stratégiai szövetségekkel összehasonlítjuk, akkor a 
vállalatcsoportok felépítése tipikusan piramis formát mutat, a központi stratégiai 
irányításnak a tulajdonolt vállalatok felé történő megjelenésével, ugyanakkor a stratégiai 
szövetségek esetében egy fordított piramis szerkezet jelenik meg, amely a különböző 
stratégiai felfogások közös metszéspontját keresve alakul ki. 
 

Sajátos, egyedi fogalmak is jelentkeznek a vállalatcsoport esetében. Ezek a 
holding és konszern fogalmak. A vállalatcsoportok egészére is, illetve az irányító 
társaságra is használatos a konszern és holding elnevezés. A konszernek és a holdingok 
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esetében azért nehéz a tipológiai megkülönböztetés, mert keverednek egymással a 
strukturális és jogi szempontok, amelyek nehezen választhatók szét egymástól.  

A holding szervezet kizárólag a vállalatcsoport keretei között hozható létre. Bár 
a szakmai holdingok összefogó, irányító funkciója nem elképzelhetetlen a szövetségben 
lévő vállalatok speciális formájaként, a pénzügyi típusú holdingok esetében ez kizárt. 

Látható, hogy a hálózatba kapcsolódott vállalatok adott esetben sajátos 
működési rendszert alakítanak ki. Megjelennek olyan szervezeti formációk és irányítási 
struktúrák, amelyeknek a vállalati határokon átlépő, rendszeroptimalizáló szerepük és 
feladataik vannak., aminek egyik következménye lehet a hálózati teljesítmény-, vagy 
gazdasági potenciálnövekedés. 
 
IV. Tézis (T4) 
 
A stratégiai szövetségek alapvetően nem érintik a szövetséges vállalatok tulajdonosi 
szerkezetét, ezért kialakulásában kisebb szerepe van a vállalatok tulajdonosi 
struktúrájának, mint a vállalatcsoportok esetében. 
 

A vizsgált mintában a stratégiai szövetségek esetében azonos arányban fordult 
elő a többségi tulajdonosok között természetes személy és társaság (50-50%), míg a 
vállalatcsoportok esetében lényegesen nagyobb a társaságok aránya (66,6%).  
A mérési eredmény azzal magyarázható, hogy míg a stratégiai szövetségek esetében 
nem változik meg a tulajdonosi szerkezet, addig a csoportszerű működés 
szükségszerűen megváltoztatja azt. A személyes interjúk is megerősítették azt a 
Magyarországon tapasztalható sajátosságot, hogy a magánszemély tulajdonosok a 
csoportszerű működés megvalósítása esetén szívesebben szereznek tulajdonrészt 
meglévő társaságaikon keresztül, mint saját nevük alatt. Ennek egyrészt az anonimitás 
könnyebb biztosíthatósága, másrészt a felelősségi kérdések lehetnek az okai.  
 
V. Tézis (T5) 
 
A hálózati kapcsolódást megelőző szakmai együttműködés egy extrovertált vállalati 
magatartás következményének tekinthető, amely a stratégiai szövetségek létrehozásánál 
lényegesen meghatározóbb szerepet játszik, mint a vállalatcsoportok esetében. Az 
akvizíciók alapvetően nem függnek a tranzakciót  megelőző szakmai együttműködéstől.  
 

A kutatási felmérés szerint a stratégiai szövetségek esetében lényegesen nagyobb 
az aránya azoknak a vállalatoknak, amelyek a tranzakciót megelőzően a meghatározó 
tulajdonossal szakmai kapcsolat is kialakult (64%). A vállalatcsoportok esetében ez az 
arány közel azonos (45-55%). A mérési eredmény magyarázható azzal, hogy a stratégiai 
szövetség létrehozása egy, a partneri kapcsolatok kialakítása felé nyitott vállalati 
magatartást feltételez. Ennek a nyitottságnak a kialakulása nyilvánvalóan nem egyik 
pillanatról a másikra következik be, azaz feltételezhető hogy hosszabb idő óta jellemzi a 
vállalat szervezeteinek és vezetőinek tevékenységét. Ebből adódóan lényegesen 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy a partneri kapcsolatok tulajdonosi 
viszonyrendszerbe is átmehetnek. 
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VI. Tézis (T6) 
 
A stratégiai szövetségben a kialakult pozíciótól függetlenül lényeges és meghatározó a 
szövetséges partnerekkel való vezetői kapcsolattartás, amely a bizalmi viszony 
fennállása esetén helyettesíthet formális szabályozókat. A domináns és egyenrangú 
kapcsolatrendszer esetén azonban a bizalmi kapcsolatrendszer ellenére nagyobb 
arányban találunk szerződésben rögzített viszonyrendszereket, melyek összefüggnek a 
hatalmi kérdések meglétével és stabilizálási igényével. 
 

A hálózati formáción belül a hálózat tagjai különböző domináns és kevésbé 
domináns pozíciókat foglalhatnak el. A korábbi kapcsolatrendszerre alapozottan 
személyes kontaktusok is kialakulhatnak, amelyek befolyásolhatják a hálózati formát, 
illetve a hálózaton belüli kapcsolatrendszer formalizáltságát, illetve ennek fokát is.  
A különböző formájú kapcsolatokon belül a vezetői kapcsolattartás mindhárom induló 
pozíció (domináns, egyenrangú, alárendelt) mellett lényeges arányt képvisel (29,4-30-
33,3%). Ez a tény is aláhúzza azokat a megállapításokat, miszerint a stratégiai 
szövetségek létrehozásában meghatározó szerepet játszik a vállalat felső vezetésének 
elkötelezettsége, személyes kapcsolatrendszere. Ezt természetesnek is vehetjük, mivel a 
felső vezetés az, aki "megszemélyesíti", képviseli a vállalatot az előkészítés, a 
tárgyalások, a későbbi együttműködés során. 

A statisztikai felmérés ugyanakkor szemléletesen mutatja azt is, hogy a 
domináns és egyenrangú pozícióban lényegesen magasabb az együttműködésnek 
valamilyen írásbeli, szerződéses formában való rögzítése, mint az alárendelt pozícióban. 
Ennek magyarázata lehet az, hogy az alárendelt pozícióban a vállalat nem rendelkezik 
olyan hatalmi-, irányítási privilégiumokkal, amelyek megőrzése érdekében feltétlenül 
ragaszkodnia kellene valamilyen szerződéses rögzítéshez. Ugyanez nem mondható el a 
másik két esetben, ugyanis itt a hatalmi viszonyok rögzítése nélkül a vállalat könnyen 
veszíthet induló pozícióiból, azaz lejjebb csúszhat. Ezáltal a dominancia, a status quo 
rögzítése, itt elemi érdek lehet. 
 
VII. Tézis (T7) 
 
A stratégiai szövetség induló pozíciójától függetlenül az együttműködés iránya döntően 
a közös problémák megoldása felé mutat, ugyanakkor az együttműködés tárgyában 
pedig a közös piaci megjelenés dominál. 
 

A vizsgált minta elemzésében az együttműködés iránya szerint (információ 
megosztása, közös problémák megoldása, új szakmai ismeretek megszerzése) a 
stratégiai szövetségben elfoglalt induló pozíciótól függetlenül, azaz mindhárom 
kategóriában (domináns, egyenrangú, alárendelt) a közös problémák megoldása került a 
legfontosabbnak ítélt helyre (50-40,6-42,8%). Hasonló arányt képvisel az 
együttműködés tárgya szerinti csoportosításban (közös termelés, közös piaci 
megjelenés, közös beszerzés, közös termék és piacfejlesztés) a közös piaci megjelenés 
(38,5-50-52,6%). Meglepő, hogy a közös termelésnek az aránya viszonylag alacsony 
(7,7-15-5,3%), ez azonban két tényezővel hozható összefüggésbe. Az egyik, a mintán 
belül a szolgáltató jellegű vállalatok magas aránya, ahol a közös termelés fogalma 
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értelmezhetetlen. A másik, pedig a közös termelésnek keretet adó különálló jogi 
szervezetek vagy kisebbségi tulajdonszerzéssel megerősített együttműködések 
kifejezetten alacsony volta. 
 
 
VIII. Tézis (T8) 
 
A hálózat kialakulási folyamatának szakaszaiban a külső és belső tényezők nem 
egyforma súlyt képviselnek, és az egyes tényezők fontossága sem azonos. A tényezők a 
folyamat előrehaladásának fázisaiban fokozatosan változnak. A motiváló hatások 
tekintetében a belső tényezők jelentősebben befolyásolják a folyamatot, mint a többi 
fázisban.  A folyamat kezdeti szakaszában a piaci tényezők súlya meghatározó, de a 
folyamat előrehaladásával ez a súly csökken.  
 

A vizsgálati modell alapján külső és belső tényezők is megkülönböztethetők, 
amelyek a hálózati formációk közötti választás különböző fázisaiban hatnak. A 
vizsgálatot a válaszadók által fontossági sorrendbe rendezett tényezők első 15 elemére 
vetítetten végeztem el a külső és belső tényezők aránya az alábbiaknak megfelelően 
alakul: A külső és belső tényezők aránya váltakozva eltér egymástól. Ez az előzmények 
és elérni kívánt célok esetében nem releváns, bár ha növeljük a legnagyobb súlyú 
tényezők számát (20 elemre), ezek az értékek is lényeges eltéréseket mutatnak (8;12 
4;16 illetve 10;10 arányban), de a motivációs tényezők esetében az eltérések 
lényegesek.  
 A motiváló hatások tekintetében a belső tényezők jelentkeznek nagyobb súllyal, 
mivel 15 elemszám esetén ez az arány 3;12, a 20-as elemszám esetében 4;16. A 
nagyarányú eltérések magyarázata az, hogy a külső hatótényezők motiváló hatása ellen 
a vállalat megpróbál a belső tartalékainak mozgósításával, belső átstrukturálódással, 
hatékonyabb gazdálkodás megvalósításával küzdeni. Ennek megfelelően a 
hálózatosodás irányába történő elmozdulásnak egyértelműen a belső motivációs 
tényezők hatására kell bekövetkeznie, hiszen ezeknek a belső motivációknak szemben 
az előbbiekkel nincsenek külső toleráló tényezői.  

A felmérés adataiból kiderül, hogy a folyamat előrehaladásának egyes fázisaiban 
az egyes tényezők fontossági súlya nem azonos. A determináló hatások tényezői 
esetében a legerősebb hatótényező 200-as pontszámot kapott, a 15. tényező pedig 177-
et. A kettő közötti távolság 23 pontérték. A 15 tényező összpontszámainak értéke 2802. 
A motivációs tényezők esetében a maximális érték 189, a 15. tényező pontszáma 162, a 
távolság 27, az összesített pontszám 2578. Az elérni kívánt célok 216 maximális 
pontszámmal, a 15. tényező esetében 162, így a távolság 54, az összesített pontszám 
2691. Látható, hogy a folyamat előrehaladásával a súlyozása az értékeknek csökkenő, a 
szóródása növekvő tendenciát mutat. Ebből következően az előzmények ismeretében a 
hatótényezők és azok súlya jobban beazonosítható, a folyamathoz jobban hozzáköthető.  

A tényezők elemzésének további folyamatában megállapítható, hogy az 
előzményeket meghatározó tényezők 15 legnagyobb súlyú tényezőjén belül 6 tényező 
közvetlen összefüggésben van a vállalat piaci kapcsolataival (33. Piaci pozíció; 34 Piaci 
részesedés; 5 Piaci verseny erőssége; 1. Piac telítettsége; 2 Piaci szereplők száma; 15 
Erőforrásokhoz való hozzáférés). A motivációs kérdéscsoportnál ugyanebben a 
tényezőkörben már csak két piaci tényező (9. Piaci pozíciók változása; 16. Piacra lépés 
sebessége) található, a célrendszerhez tartozó tényezők esetében pedig a piachoz 
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közvetlenül csak egy (1. Piaci pozíciók megszerzése), áttételesen is csak egy (2. 
Forrásszerzés) kapcsolható. A mérési eredmények értékelése egyértelműen mutatja, 
hogy a folyamat előrehaladásának egyes fázisaiban a piaci tényezők fontos, de egyre 
csökkenő súlyt képviselnek. 
 
IX. Tézis (T9) 
 
A hatótényezők súlyának értékelése a hálózatosodás folyamatában a vállalatok 
méretének megfelelően kialakított klasztercsoportokban eltér egymástól. Az eltérés 
összefüggésben áll a klasztercsoportok tipikusnak tekinthető magatartásformájával és 
specifikus problémaköreivel. 
 

A hipotézis igazolásához a kérdőíves vizsgálat egyes tényezőit a 
vállalatnagyságra megállapított klaszterek szerint kellett csoportosítani, és újrasorolni.  
Az előzmények tényezőcsoporton belül a nagyvállalatok által meghatározónak ítélt 
piaci pozíció a kisvállalatok esetében csak az ötödik helyre szorult. A kisvállalatok által 
meghatározónak ítélt négy tényező viszont a nagyvállalati rangsorban egyáltalán nem 
szerepel. A nagyvállalatok által fontosnak ítélt tényezők a piacon elfoglalt pozícióhoz, 
részesedéshez, a partnervállalatokhoz fűződő kapcsolatrendszert tükrözik. A 
kisvállalatok értékítélete ezzel szemben a kapcsolati tőkét, tudásbázist, erőforrásokhoz 
való hozzáférést tekinti meghatározónak. A táblázatból egyértelműen tükröződik a 
nagyobb méret adta dominancia és a kis méretből fakadó kiszolgáltatottabb útkeresés. 

A motivációs tényezők tekintetében is lényeges eltéréseket láthatunk a 
nagyvállalati kör és a kisvállalatok között. Egyetlen kapcsolódási pont a költségelőnyök 
keresésének tényezője, amely a nagyvállalatok esetében a 3. a kisvállalatok esetében az 
5. helyen található, az összes többi tényező tekintetében eltérés tapasztalható. A közepes 
nagyságú vállalatok köre itt is egy átmeneti zónának tekinthető a tényezők átlapolódása 
miatt. A nagyvállalatok és kisvállalatok közötti sajátosságokban jelentkező különbségek 
itt is markánsan megállapíthatók. A nagyvállalatok esetében a meglévő pozíciók 
javítása, tehát egy meglévő feltételrendszerre támaszkodó előrelépés jelenti a motiváció 
fő irányát, míg a kisvállalatok esetében a tőkekorlátok és erőforrás bővítés motivációs 
tényezői sokkal inkább a hivatkozott feltételrendszer megteremtésére irányuló igényként 
értelmezhető. 

Az elérni kívánt célok vizsgálatánál a piaci pozíciók megszerzését tette első 
helyre mind a nagyvállalati, mind a közepes és kisvállalati kör. Ezzel az azonosság 
gyakorlatilag ki is merült, mivel nincs más tényező, amely a nagyvállalati és kisvállalati 
értékelésben azonos lenne. A közepes vállalatok itt is valamilyen átmenetet képviselnek 
a két kategória között. Külön érdekességként kell kiemelnünk, hogy a méretnövekedés, 
mint cél a nagyvállalatnál került feltüntetésre, míg várakozásunkkal ellentétben a 
kisvállalatnál nincs az első öt tényező között. A motivációs tényezőkkel összhangban a 
nagyvállalatok itt is a pozíciószerzést, a kisvállalatok a feltétel-biztosítást helyezik 
előtérbe. 
 
X. Tézis (T10) 
 
A hálózatosodás folyamatában általános és specifikus hatótényezőket azonosíthatunk, 
amelyeknél az általános tényezők a kimenettől függetlenül a hálózati működésre 
jellemzőek, a specifikus hatótényezők pedig domináns szerepet játszanak a stratégiai 
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szövetségek, a vállalatcsoportok, és a hibrid formációk vonatkozásában.  Ugyanakkor 
léteznek és azonosíthatók olyan tényezők, amelyeknek a hatása a folyamat egyes 
fázisaiban nem érzékelhető, így annak  kimenetelére nem hatnak. Ezek a tényezők 
azonban a vállalati célrendszer és külső környezeti változások következtében 
megváltozhatnak.  
 

Az előző hipotézisvizsgálattal ellentétben az átlagértékek közel azonos volta 
miatt célszerű a sorrendbe rendezett válaszok első kilenc elemét figyelembe venni. 
Ennek megfelelően a determináló hatások esetében csupán egyetlen tényező, a 
kapcsolati tőke az, amely különböző súlyszámokkal, de mind a négy klaszterben 
szerepel. A piaci pozíció, a vevői-szállítói kapcsolatok, a tudásbázis megléte, a piaci 
verseny erőssége esetén különböző sorrendiség mellett hármas előfordulásokkal 
találkozhatunk. A legnagyobb eltérést a csak vállalatcsoporti kapcsolatban működő 
vállalatok esetében találunk. Ennek alapján elmondható, hogy a determináló hatásokat 
reprezentáló tényezők esetében az első kilenc helyre sorolt tényezők közül öt tényező 
tekinthető előfordulását tekintve azonosnak, azaz általános tényezőnek. Specifikus 
tényezőnek a vállalatcsoportok esetében a forrásellátottság és a növekedési ütem 
tekinthető. 

A motivációkat és mozgatóerőket reprezentáló tényezők közül egységesebb a 
kép, mint az előző esetben. Itt különböző sorrendben, négy tényező (piaci pozíciók 
változása, erőforrás bővítés, tőke korlátok, költségelőnyök) található meg minden 
klasztercsoportban. Ennek megfelelően ezeket tekinthetjük általános tényezőknek. A 
versenypozíció javítása, a tőkeakkumuláció, és a finanszírozási kérdések tényezői 
ugyancsak más-más pozícióban, de három-három esetben fordulnak elő. Specifikus 
tényezőként a stratégiai szövetségként a piacra lépés sebességét, a vállalatcsoportnál a 
vezetői attitűd tényezőjét azonosíthatjuk. 

Az elérni kívánt célok tényezőcsoportja adja a legegyöntetűbb képet, ugyanis 
ebben az esetben a kilenc legfontosabbnak tartott tényező közül öt azonosságot (piaci 
pozíciók megszerzése, forrásszerzés, ismeretek megszerzése és kombinálása, 
információs csatornákhoz hozzáférés, méretnövekedés) találunk.  Ezeket a tényezőket 
ennek megfelelően általános tényezőknek tekinthetjük. További három tényező három-
három esetben fordul elő, különböző klasztercsoportosításban. Specifikus tényezőként a 
stratégiai szövetségnél a komplementaritás kihasználását, a vállalatcsoportnál a vállalati 
határokon átnyúló folyamatokat jelölhetjük.  

Ennek megfelelően a determináló hatások esetében az ágazati besorolás, az 
országkockázat mértéke, a szabályozottság nemzetközi összhangja és a piaci szereplők 
cserélődése, a célok esetében a belépési korlátok feloldása, az ellenőrzés megszerzése, 
valamint a sorozat növekedés és a hiányok pótlása tekinthető a folyamatra leginkább 
hatástalannak.   

Módosulás csupán a motivációs fázisban található, ahol egyetlen tényező, a 
környezeti hatások észlelési intenzitása, kivételével a többi tényező eltér egymástól.  

A tényezők jellege arra enged következtetni, hogy a magyar gazdaság 
nyitottsága ellenére a vállalatok inkább elszenvedői, mint kezdeményezői a 
szövetségalkotási és vállalatfelvásárlási folyamatoknak. Ezt támasztják alá a 
szabályozottság nemzetközi összhangjának, az országkockázatnak, a mások feletti 
ellenőrzés megszerzésének, a nemzetközi munkamegosztásnak alacsony jelentőségűre 
értékelt tényezői. Egy határon átnyúló terjeszkedés esetén ezek alapvető tényezők 
lehetnek, és nem szorulhatnak a legkevésbé fontosnak ítélt tényezők közé.  
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XI. Tézis (T11) 
 
A hálózati kapcsolatban működő vállalatok érzékelt gazdasági teljesítménynövekedése, 
vagy előnye döntően a hálózati működés tényéből következik, és csak kismértékben függ 
a hálózat szövetségi, vagy csoportszerű jellegétől. 
 

Fontosságát tekintve az elérhető és érzékelhető teljesítménynövekedést 
kiemelten vizsgálandó kérdéskörnek tekintettem, hiszen a hálózati formák létrejöttének 
és kialakulásának végső célja éppen az elvárható teljesítménynövekedésben ölt testet. 
Bár a teljesítménynövekedés összefüggéseinek vizsgálata az eddigi szakirodalomi- és 
empirikus felmérések alapján akár egy önálló disszertáció tárgyát is képezhetné, a 
felmérés során kiderült, hogy a vállalatok és azok vezetői kisebb hangsúlyt helyeznek 
erre a témakörre. Ennek megfelelően az általános kérdéseken túl sem a kérdőívben, sem 
a személyes beszélgetés során nem tudtak egyértelmű, és értékelhető információkkal 
szolgálni, ami a kvantitatív összefüggések feltárására, esetleg validálására lehetőséget 
adott volna. A kérdéskör korábban leírt összetett volta miatt ez nagyrészt érthető. Így a 
felmérés adatsorai nem tették lehetővé a hálózati és vállalati teljesítmények 
összefüggésének mélyebb vizsgálatát. A kérdőívek kiértékelése azonban lehetőséget 
adott annak vizsgálatára, hogy miként jelentkezik az érzékelhető teljesítménynövekedés 
az egyes hálózati formációkban.   

A megkérdezett vállalatok esetében a stratégiai szövetséghez tartozók 82,6%-ban a 
forgalomnövekedést, a termelékenység növekedést, és a költségek csökkenését jelölték 
meg mint a szövetségi működésből származó érzékelhető gazdasági előnyt. A 
vállalatcsoportok esetében ugyanez a három tényező 77,7%-os arányt képvisel. Látható, 
hogy ennek a három tényezőnek a súlya mindkét hálózati formáció esetében közel 
azonos. A csoporton belül kiemelhető a forgalomnövekedés, mint legnagyobb, 
meghatározó súlyú tényező, és ezt követi a költségek csökkentése. A 
termelékenységnövekedés viszonylagos lemaradását az előző elemzésekhez hasonlóan 
azzal magyarázhatjuk, hogy a mintában a közös termelést megvalósító kapcsolatok 
száma viszonylag alacsony.  
 

4. A kutatás eredményeinek hasznosítása 
 

A kutatások és statisztikák egyaránt igazolják, hogy bár az utóbbi egy-két évben a 
növekedés tendenciája lelassult, illetve kis mértékben visszaesett, a világgazdaság 
folyamatait továbbra is a globalizációs jelenségek, a vállalati felvásárlások és 
összeolvadások, a stratégiai szövetségek létrehozása, azaz a hálózatosodás dominanciája 
jellemzi. A magyar gazdaság nyitottsága következtében ezek a folyamatok közvetlenül 
és azonnal érintik a magyarországi vállalatok tevékenységét, piaci lehetőségeit is. A 
hálózatosodás folyamatát a nemzetközi kutatások a ’80-as évek közepétől, a 
magyarországi kutatások a ’90-es évek közepétől kísérik fokozott figyelemmel. Nagyon 
sok elméleti és gyakorlati felmérés és publikáció vizsgálta a hálózatok kialakulásának, 
teljesítményének, a környezeti és belső folyamatok alakulásának, az összetartó erőknek, 
a transzfer folyamatoknak a kérdésköreit, több oldalról megközelítve, következtetéseket 
levonva.  A problémakörök összetettségének és a vizsgálatok irányultságának 
következtében (bár érzékelhető törekvéseket tapasztalhatunk) csak nehezen alakul ki az 
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egységes terminológia, osztályozási rendszer, ami a hálózati rendszerek konzekvens 
vizsgálatának alapkövetelménye. 

A disszertációban az elméleti szakirodalmi kutatás összefoglalásaként javaslatot 
fogalmaztam meg a gazdasági szervezetekből álló üzleti hálózatok definíciójára, 
valamint rendszerszemléletű, több tényezős osztályozási rendszer kialakítására. 

Az üzleti hálózatok kategóriájából vizsgálataim számára kiemeltem a nemzetközi 
gyakorlatban legelterjedtebb két formát, a tulajdonszerzésen alapuló, és tulajdonosi 
stratégia szerint összefogott és koordinált vállalatcsoportokat, valamint a lazább, inkább 
az érdekazonosság dominanciáján alapuló szövetségeket, mint stratégiai szövetségeket. 
A disszertációban alapos vizsgálatnak vetettem alá mind a vállalatcsoportok, mind a 
stratégiai szövetségek körét, feltárva a köztük lévő hasonlóságokat, és különbségeket, 
megfogalmazva azokat a fő jellemzőket, amelyek az egyik, vagy másik formáció felé 
tolja el a hálózatosodás folyamatát. A vizsgálat során kitértem a gyökeresen új 
jelenségnek tekinthető virtuális vállalatok és hálózatok kérdésköreire, figyelembe 
vettem azokat a jellemzőket, amelyek a két megvalósulási irány egyfajta ötvözetét, a 
vállalatcsoportok és stratégiai szövetségek hibrid formációját eredményezhetik. 

A hálózatosodás kialakulását egyértelműen a transzfer folyamatok és 
szinergiahatások következtében elérhető, vagy bekövetkező teljesítménynövekedések 
generálják. A kétirányú tendencia kapcsán vizsgáltam a teljesítménynövekedést 
befolyásoló tényezőket, megállapítva, hogy találunk olyan tényezőcsoportot, amely a 
hálózatosodás tényéből következően játszik szerepet a jelentkező 
teljesítménynövekedésben, és megkülönböztethetünk olyan tényezőket, amelyek 
speciális módon, a hálózati formációnak a függvényében hatnak a teljesítmények 
alakulására. A teljesítmények növekedése azonban nem törvényszerű. Ha a gazdasági 
kihívásokra a vállalatok nem a sajátosságaikhoz és elérni kívánt céljaikhoz leginkább 
illeszkedő formációt választják, akkor az egész hálózatosodási folyamat, illetve ennek 
hosszabb távon való fenntarthatósága válik kétségessé. Ennek az illeszkedésnek a 
hiánya okozhatja a sikertelen tranzakciók viszonylag nagy arányát. 

A kutatásom fő témaköre a fentiekben megfogalmazottakon túl azoknak a 
hatótényezőknek az azonosítása, amelyek egy vállalat esetében meghatározzák, hogy a 
stratégiai szövetség, vagy vállalatcsoport kapcsolatrendszer létrehozása célszerű, 
befolyásolva és determinálva az erre vonatkozó vállalatai döntési folyamatokat. Ennek a 
kérdésnek a jelentősége az illeszkedési problémakörön túl a magyarországi vállalatok 
versenyhelyzetével hozhatók összefüggésbe. A vállalatok talponmaradása, fejlődése 
nagymértékben függ attól, hogy ki tudnak-e alakítani olyan stratégiai 
elképzelésrendszert, amely ezeknek megfelelő alapja lehet. A hálózatosodási folyamat, 
amelyben a vállalat egyrészt kezdeményezőként, másrészt elszenvedőként lehet jelen, a 
világtendenciákkal összhangban meghatározó kérdéssé válik. Különösen igaz ez a 
magyar vállalatok azon egyre bővülő csoportjára, amelyek a nemzetközi terjeszkedést 
tűzték ki céljukká. Ezen vállalatok számára a közép-kelet európai régión belüli 
növekedés jelentheti az egyik fontos stratégiai alternatívát, amelynek megvalósítását 
egy sikeres hálózati tranzakció komoly mértékben elősegítheti. 

A hálózatosodás folyamatában a stratégiai szövetségek létrehozásának, vagy a 
vállalatcsoportok kialakításának markáns irányai közötti választás vizsgálatához 
kialakítottam egy vizsgálati modellt, amely a döntési folyamat egyes elemeihez 
kapcsolható külső és belső tényezők értékelését segítheti elő. A felállított modell 
alapján egy kutatási kérdőívet dolgoztam ki, amely a stratégiai szövetségek és 
vállalatcsoportok általános és konkrét kérdéseinek vizsgálatára és elemzésére is 
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lehetőséget adott. A kérdőívek segítségével döntően az észak-kelet magyarországi, 
hálózatban résztvevő, vagy azt működtető, esetleg kialakításának folyamatában lévő 
vállalatok kerültek elemzésre. A visszaküldött, kitöltött kérdőívek jelentették azt az 52 
elemű mintát, amely az elemzésnél felhasználásra került. A feldolgozott adatok 
lehetőséget adtak a kialakulási és döntési folyamat egyes fázisaiban ható legfontosabb 
tényezők meghatározására, a tulajdonosi szerkezet, vállalatnagyság, a korábbi 
kapcsolatrendszerek meglétével való összefüggések vizsgálata mellett. 

A disszertáció és a kutatás elméleti jelentőségét a fogalmak, megállapítások 
újdonságértéke mellett az adja, hogy a vállalatok a folyamat végeredményét befolyásoló 
hatótényezők ismeretében ki tudják választani a hálózatosodás keretében a számukra 
leginkább megfelelő, leginkább sikerre vezető megoldásokat. A vizsgálatok eredménye 
a kezdeményező szerepben történő alkalmazás mellett a partnerként, vagy célként 
kiválasztott vállalatok esetében is lehetőséget biztosít a folyamatok befolyásolására.  
Bár ennek direkt módjára kevesebb lehetőség van, indirekt módon is elérhető, hogy a 
döntési pozícióba kerülő vállalatvezetők a sajátosságokhoz legjobban illeszkedő 
megoldásokat tudják kiválasztani. 

A hálózatokkal kapcsolatos kérdéskörök közgondolkodásban történő beépülését, 
elfogadását jelzi, hogy az Európai Uniós tagság kapcsán megnyíló Strukturális Alapok 
támogatási rendszerében négy kiemelt, és nevesített témakör is szerepel1 a kis- és 
középvállalkozások együttműködése kapcsán, amely a hálózatok kialakításának 
elősegítését tűzi ki céljául. 

A vállalatokat érintő hatásokhoz képest kisebb, de nem elhanyagolható jelentősége 
az, hogy a disszertáció elméleti elemzésének és kutatásának alapján a hálózati 
kérdéskörök az egyetemi oktatásba is integrálhatók. A 2004/05 tanévtől kezdve egyrészt 
egy ESZA-EU pályázat keretében elnyert és támogatott „Hálózatban gondolkodni – 
hálózatban gazdálkodni!” című oktatási projekthez kerül tananyag kialakításra. Ezt 
követően az elméleti és gyakorlati kutatás alapján összeállított jegyzet és tematika 
segítségével tananyagként is megjelenik a Miskolci Egyetem Gazdálkodási Intézete 
által oktatott tantárgyként a mérnök-közgazdász képzésben, keresve a lehetőséget a 
nappali képzésbe, a jelenleg oktatott résztémakörök mellett önálló tantárgyblokk 
formájában történő beépítésre is. 

                                                 
1 Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük (GVOP-2004-1.1.3); Kis és 
középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása (GVOP-2004-2.3.1);Együttműködő 
vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása (GVOP-2004-2.3.2); Felsőoktatás és 
a vállaltok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok 
kiépítésének támogatása (GVOP-2004-3.2.2) 
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5. A szerző publikációi 
 
 

-  A korszerű információ-feldolgozás alkalmazása a vezetési és döntési 
folyamatokban 

 Piac-Verseny-Kockázat SZVT konferencia tanulmánykötete 1986. 
- A holding szervezetek működési rendszere 
 Ipargazdaság 1993. 
- MICRO-CAD Miskolc, 1999. 
 A minőségbiztosítás jelentősége a pénzügyi szolgáltatás-menedzsmentben 
 Konferenciakiadvány 1999. 
- Új problémák – régi megoldások (A kis- középvállalkozások finanszírozási 

problémái 
MICRO-CAD Miskolc, 2000. Konferenciakiadvány 

- A vállalatcsoportok irányításának sajátosságai 
MICRO-CAD Miskolc, 2001. Konferenciakiadvány 

- A tudástranszfer mint a vállalatcsoportok működési sajátossága 
Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás 
III. Nemzetközi Tudományos Konferencia 
Konferenciakidvány 2001. 

- Projektvezetés mint tanácsadási tevékenység hálózati működés esetén 
Vezetéstudomány 2002/9 XXXIII évf. 52.-58. old. 

- A vállaltcsoport, mint a hálózati működés speciális struktúrája 
MICRO-CAD Miskolc, 2002 Konferenciakiadvány 

- Kis- és középvállalatok specifikus problémái a pénzügyi tanácsadás területén - 
egy szolgáltató vállalat példáján keresztül. 
III. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc, 2003. Konferenciakiadvány 

- A vállalat és gazdálkodási rendszere. Egyetemi jegyzet Bíbor Kiadó Miskolc, 
2003 

- Vállalati hálózatok kialakulásának tapasztalatai.  
IV. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc, 2004. Konferenciakiadvány 

- Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség helye, szerepe a 
regionális innovációs folyamatok felgyorsításában 
Innovációs Ügynökség nyitókonferenciája Miskolc, 2005.  
www.bzlogi.hu/WWW/oldalak/BAYLOGI_honlap/RIU/dokumentumok/nyiry
_attila.ppt  

- Overview of Regional Planning and Innovation Processes int he North 
Hungarian Region 
NORRIS indítókonferencia Miskolc, 2005. 
www.norda.hu/emrfu/download/norris/2_overviev_of_reg_planning.ppt  
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